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 الباب األول

 مقدمة

 البحث بواعث .أ

. ىدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان اهلل رسول سيدنا على املنّزل اهلل كالم ىو القرآن

. الدنيا واآلخرة ، واآلخرة ىي يوم اجلزاء للناس لكل أفعاهلم ىف الدنيا صّور اهلل تعاىل ىف كتابو حياة

     }كما قال اهلل تعاىل 

    

    

  .   

   

     

  [ } 57-56: ال عمران ]. 

تان مل يستطع يومها حقيقتان غّيب. من الكالم عن اجلنة والنارفيو الكالم عن اآلخرة ال بد 

 برا فقد بُّت الرسول اهلل  ذلك مخ1.مها تعبَتا دقيقا بالضبطبرعيأي واحد من بٍت آدم أن يتصّورمها و

أْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّاِلَُِِت َما الَ َعُْتٌ رََأْت ، َوالَ أُُذٌن َسََِعْت ، َوالَ َخَطَر َعَلى "عن قولو ربو عز وجل 

َفالَ  } وكما قال اهلل تعاىل 2.(رواه البخاري ومسلم عن أيب ىريرة)، "قَقْلِب َبَ ٍر ، َواقَقَرُؤوا إْن ِ ْ ُتمْ 

                                                           
1 Joko syahban,  Misteri Bidadari Surga: Menelusuri Keberadaan Wanita Cantik 

Penghuni Surga,,(Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2008). Hal. XI 
دار ابن كثَت، : بَتوت)، اجلامع الصحيح املختصر صحيح البخاريحممد بن إَساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،  2
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التصديق  [ 17: السجدة ]  {تَقْعَلُم نََقْفٌس َما أُْخِفَي هَلُْم ِمْن قَقرَِّة أَْعُُتِ َجزَاًء ِبَا َكانُوا يََقْعَمُلوَن 

واإلميان بالغيب  اىد على إميان العبد بربّو سبحانو . بوجود اجلنة والنار دليل على اإلميان بالغيب

    } كما قال اهلل تعاىل ىف كتابو الكرمي 3.وتعاىل

       . 

   
   

  . 

     
     

  .     

    

[} 5-2:  البقرة .] 

فقد وعد اهلل تعاىل الذين آمنوا وعملوا الصاِلات أّن هلم . لة ىنا ىو الوعد من اهللااملسئ

  } 25: كما قال اهلل تعاىل ىف سورة البقرة . مغفرة وأجر عظيم

   

     

     

      

     

      

     

    .}

                                                           
3
Joko syahban,  Misteri Bidadari Surga. h. xii  
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بعد لقاء اهلل )ومن تلك النعمة العظيمة . الكالم عن اجلّنة يعٌت الكالم عن النعمة العظيمة

 } كما قال اهلل تعاىل  العُتالزواج باِلور (سبحانو وتعاىل

    . 

  .    

 .  

  }[54-51: الدخان] . وعن

        .   تعبَتات منها الطيباتة جاء القرآن بعد العُتحقيقة اِلور

روح، ومن تلك اآليات جيدا للبحث احد نَِعم السم وة اًف صح مع كاملةاإّن ىف اجلنة نَِعم

القرآن ىف اجلنة الذى مّثل القرآن حوَر العُت ُتَصحِّْْبَ عباد املؤمنُت والعاملُت الصاِلُت، كما جاء 

  ومثل القرآن هلا 4.مّثل القرآن حورا عينا زوجات مطيبات بزوجاانّ . إصطالحٍ عدة اِلور العُت عن 

 وىذه الصورة  عن 5.ِبرأة مجيلة ومليحة وفقة كلها تعجيَبٌة وال خطر على خواّس اإلنسان اخلمس

. عُت ليس بظاىرىا، بل مجيالاا بأوصافها وُخُلُقها كظاىرىاالور اٌف

وكلها . التبيُت بدليل ىذه الصورة ليس ىف القرآن فقط بل األحاديث قد صّورىا ايضا

، وعند اآلخرة قد ُنِسَي وبوجود 6 ىف حياة اآلخرة فقط كما وعد اهلل تعاىلاٌفليست تعليمات ومص

 ىف حياة الدنيا، وىي نصوص القرآن واِلديث الىت قّص خاصة ِلةنصوص اِلور العُت تعليما ومص

                                                           
4
 Abdurrahman Al-Mukaffi, Engkau Bidadariku Dunia Akhirat, (Jakarta: Darul 

Falah, 2006), hal. 5 
5
 Fuad Kauma, Tamsil Al-Qur’an Memahami Pesan-pesan moral dalam Ayat-

ayat Tamsil, (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 2000). Hal. 237 
6
 Abdurrahman Al-Mukaffi, Engkau Bidadariku Dunia Akhirat. h. 6 
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 حىت عند اجملتمع قول اِلور العُت انت ارا ِبرأة 7.حبور العُت خطابا للمسلمات صورًة او امرأًة مجيلة

مجيلة جدا، كما قالو مجهور الرجال بأمثلة مجيلة اِلور العُت امداحا وإفراحا بزوَجْيها جبميلة اِلور 

يا " العُت ومصدرا ِبا مدحوا وىذه املعٌت قد يستعملها ِبعٌت آخر كما قالت اّم أِل بْنتها الصغَتة 

   .  قبل  خصيتهامن ا نورويكأهنا قد عرُفوىا ولو كانوا ال " ة يلبنيىت انت حور عُت صغَت

 وحكي أن .عُت الىت اعد اهلل لعباده الصاِلُت ىف اجلنةالور اٌفعن أخبار ىف القرآن الكرمي و

  وال حاال 8.كل رجل ىف اجلنة البقنع بأن يكون لو واحدة منهّن بل يتمٌت أن يكون لو أربعون

مساويا بوعِدىا للمرأة، وىذه اِلاالت قد قيل وقال بأن حورا عينا خاصة لرجال؟ حىت َيظُّنون بنص 

      9.القرآن ان املرأة حتت الرجال، بل عند مكانَِتِهّن ىف اجلنة جزأ بتقبيل الثواب

واذا نظر حبرف اآليات القرآن الذى يقول فيها حور عُت كأنو حورا عينا ُوىب للرجال 

ولكن لَكي تساوى بُت اجملتمع فيقالوا بإصطالح  حور عُت . (وىو يؤمن ويتقى)صاٌف فقط 

bidadara ) ( الذى تزوج املرأة الصاِلة ، بل اّن حورا عينا bidadara ) ( مل يذكر ىف القرآن

ُمباَ رة حىت خَترَُج سؤاال بسؤاٍل عند اجملتمع العامة قالوا إن الرجال واملرأة ال تساوي بُت حقهما وال 

.  تفهموا آية القرآن قبلها معٌت و ىدف تلك اآلية

                                                           
7
 Abdurrahman Al-Mukaffi, Engkau Bidadariku Dunia Akhirat. h. 6 

8
 M. Yusron, Studi Kitab Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: Teras, 2006). Hal. 

102 
 139. ص(. 2010 فوبليكا، ميزان. ت.ف حكمة :بندونغ) الباطل، اليأتيو البوطى، رمضان سيد 9
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وتُفهُم ايضا ان حورا عينا تزويج الرجال الصاٌف أىلها ىف الدنيا وُخلقت احسن ّسّنا، وقيل 

وبالتفريق الذى قال القرآن بأن حورا عينا ىو املرأة . أيضا ان النساء الصاِلات ىّن رائس حور عُت

 وكاللؤلؤ 10الىت ىف الدنيا تزويج زوجتو ىف اآلخرة بتمثيل القرآن ان حورا عينا دتثََّل بالياقوت واملرجان

وىذه فاريقة بالنساء ىف الدنيا الىت . ، وىّن َاحبُّب حبا لزوجهّن وال ُ ِبْْب اال زوجِتهنّ 11املكنونة

.   حبهّن متفارقة او ُمتَقَزوٌِّر باأُلخرى

وباآليات القرآن املتعلقة حبور عُت إذا نُظر من ترجيمتو فقط جاءوا بأن يقالوا ان من دخل 

بل القرآن بُّت ملن اتقى الذى وجد جزاء خَتا عند اهلل، كما قال اهلل تعاىل ىف  . اجلنة رجال فقط

       } 37: سورة اِلج 

   

    

    

     

 }. 35:  و ىف سورة األحزاب {  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
 58: انظر يف القرآن سورة الرمحن  10
 23: انظر يف القرآن سورة الواقعة  11
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   } .  

و غوهلا  . فكر الناس ان اهلل تعاىل أعد لعباده الصاِلُت ىف اجلنة اِلور العُت للرجال

مع أهنم يظنون أن صورة حور العُت خاصا ب خصيتها فقط، بل ال . بالتفكَت اين الًتغيب للنساء

تنظر إىل خَتىا من اآليات اليت تؤخذ أسواا لألمم خاصة وللمسلمُت من أصواف اِلور العُت 

 .الذي صور ىف القرآن

وصفات اِلور العُت الذي صور ىف القرآن ال تبُّت من الصفات املذاىلة فقط، بل انتقسم 

إىل قسمُت وىي اِلور العُت أعد اهلل تعاىل لو ىف اجلنات من اِلوريات ذات الصفات من اجلمال 

    .اخلَلقي واخلُلقي

 من خالل دراسة عُتالور تعمل حبثا يتعلق باٌفة أن كاتبَنْظرا على اِلقائق السابقة، تريد ال

ومن ىذا  ألمهية إختيار املوضوع، ْظراونَ . الباحثة وحتليلها على اآليات القرآنية اليت تتعلق باملوضوع

 عند ال يكون خالفٌ  حبور عُت لكي  تعِلمالكاتبة إعطاَء اإلعالم تفصيال حىتترجو البحث 

       .اجملتمع

 تعبير المسألة .ب
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: فنظمت الكاتبة امل كلة على نوعُت كامل كلة الرئيسية املذكورة بناء على بواعث السابقة 

. مااملفهوم حبور عُت عن خصائصها ىف القرآن

  ىف القرآناِلور العُتماجنس  .1

ما خصائص اِلور العُت اخلَْلقية   .2

 ما خصائص اِلور العُت اخلُُلقية .3

  تحديد الموضوع.  ج

عبارة عن املعاصرون وىوكما قال املفسرون .  ىو مصطلح مستحدثةالتفسَت املوضوعي

ذات اهلدف الواحد اليت ا ًتكت ىف موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما مجيع اآليات القرآنية 

وإفرادىا  أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزوهلا، مث تناول بال رح والبيان والتعليق واإلستنباط

     12.ة املوضوعيةسابالدر

عُت عن خصائصها َخلقية و ُخلقية، وما ال ما املفهم حبور  الكاتبةومن ىذا املوضوع سُيبُّتُ 

. عُتالاصطالحها، واآليات القرآن فيها مع تفاسَتىا من املفسرات حبور 

 وأهّميته البحث أهداف.   د

 البحث أىداف.  1

 . الكرميالقرآنىف اِلور العُت   معريفة جنس .أ

                                                           
12

 41. ص. (2005د ط، : القاىرة) دراسة منهجية موضوعية:البداية ىف التفسَت املوضوعي عبد اِلي الفرماوي،  
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 . الكرميالقرآنىف  ةخصائص اِلور العُت اخلَْلقيمعريفة . ب

.   الكرميخصائص اِلور العُت اخلُُلقية ىف القرآنمعريفة . ج

أمهية البحث .  2

  اآلخرينكاتبُتأن يكون مصدرا ومرجعا لل. أ

وعلوما للمجتمع فهًما ِبعنها، .  خاصة وطلبة العلم عموماكاتبةأن يكون إعالما ال. ب

.   وعالمتها مع مقصودىا باأليات القرآن املتعلقة حبور العُت

 .أن يكون عطية نافعة ملكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية اِلكومية. ج

  السابقة الدراسات. ه   

 لب عن حتليلحبث والبال القيام قبل الباحث لكل جدا مهمة السابقة الدراسات إن

 .حاّل أم ال؟ البحثلذلك  وجد ىل ،البحث الذى سيقام عليو التحليل 

وكذالك ىف أنتساري  اِلكومية اإلسالمية  أنتسارىجامعة مكتبة ىف الكاتبة حبثت وقد

كاتبة الرسالة العلمية الىت أفردت ىذه القضية ال دمكتبة كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية ومل تج

 د ولكن مل تج.(دراسة موضوعية) اِلور العُت ىف القرآن  خصائصموضوعا يتحدث فيو عن

 .املوضوع هبذا تعلقت ةعلميرسالة  كاتبة ايةال
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(.  عن اَسها و اىلهادراسة)اجلنة و النار ىف القرآن نعم، ىناك الرسالة العلمية بعنوان 

 (Hindun)ا ِىْند اَسو ةالكاتب
13

اجلنة و النار ىف " ففى ىذه الرسالة كتبْت الكاتبة حتت العنوان. 

 . عموما و حبثْت عن اِلور العُت إال قليالً " القرآن

 دراسة  )لصابوين  اعلي حممد عند عُتال وراٌفايضا حبثا علميا حتت العنوان  تجدو 

 Muhammad Ali) ىموتض علي حممد اَسو ىاالكتب. (التفاسَت ةوالصف كتاب ىف حتليلية

Mutadlo).
14   

 الصابوين علي حممد عند عُتال وراٌففمحّمد علي موتضى ىف رسالتو العلمية كتب عن    

 الصابوين علي حممدفيو تتكلم عن منهج التفسَت .  خاصةالتفاسَت صفوة كتاب ىف حتليلية دراسةب

 ولكّن حبثت الكاتبة حتليلية دراسةوأما الكاتبة مل تبحث ب. ىف كتابو عن وجود اِلور العُت يف اجلنة

 .ِقها و ُخُلقهاَخلْ  دتِْييزًا بُت خصائص اِلور العُت موضوعية عن دراسةب

 كما املسألة هبذه املتعلقة صادرامل وأما. بذلك البحث هلذا يةوالثان صادرامل خدمتاست

 : تلى

 :Misteri Bidadari Surga) اجلنة عُت حور غاِمض سرّ  كتابو ىف  هبان جوكو .1

Menelusuri Keberadaan)  Wanita Cantik Penghuni Surga، حكمة 

                                                           
، كلية أصول الدين  بعة التفسَت أنتساري اِلكومية اإلسالمية اجلامعة يف جامعة 2001رسالتها العلمية سنة قدمت  13

  9601421486 :برقم القيد. واِلديث بنجرماسُت
   .م2004 من مايو سنة 27وىو طالب ىف جامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية اِلكومية، والرسالة نوقست ىف 14
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 عُت، حور ِقّصة بُّت  قد الكتاب ىذا. 2008 بندونغ، ،(فوبليكا ميزان. ت.ف)

 ال الدنيا الرأة عن فيها ويُقال عينا، حرا َمَلكَ  ملن العُت، ِلور مهرٌ  و عجيبتَقُهنّ  منها

 . املؤمنُت أمهات كمثل عُت حبور افلح

 Engkau) اآلخرة و الدنيا ىف العُت اِلور انت كتابو ىف املكايّف، الرمحن عبد .2

Bidadari Dunia Akhirat)  ، وىذا. 2006 جاكرتا، الفالح، دار. ت.ف 

 .وعالمِتها صفااا مع القرآن ىف عُت حبور واألحاديث اآليات وضع قد الكتاب

 Wacana :م د  .Surga dan Bidadari)) العُت اِلور و اجلنة الصويف، امحد مهر .3

Ilmiah Press ، 2008 .ابن قيم اجلوزية، اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر  و

مكتبة املتنيب، : القاىرة. حادى األرواح إىل بالد األفراح. بن أيوب الزرعي الدم قي

  .    اجلنة حاالتُ  و عُت حور ِقّصة بُّت  قد كتابُت ىذين أنّ  تقدمَ  كما .دت

 ولكن ىف العُت، حبور عّمقت للكاتبة و سهل البحث. بذلك البحث هلذا الثانية وِبصادر

 .حصوصاعن خصائصها ىذا البحث تريد الباحثة أن تبُت حبور العُت ىف القرآن 

 ورىف البحث عن اٌف للكاتبة تعمقتو سهل البحث. بذلك البحث هلذا يةوالثان صادرامل

  .حصوصاعن خصائصها  ولكن ىف ىذا البحث تريد الباحثة أن تبُت حبور العُت ىف القرآن العُت،

 منهج البحث. و

نوع البحث  .1
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". Library Research"البحث املكتيب" نوعو كاتبةىذا البحث العلمي الذي تناولتو ال

حبث جبمع الكتب واملراجع الىت تتعلق باملوضوع، فالباحثة مجعت األيات القرآنية وتفاسَتىا  وىو

وأما املنهج الذى سلكتو الكاتبة ىف ىذا البحث يعٌت منهج موضوعي،  .الىت تتعلق حبور العُت

 :  باخلطوات التالية

التعرض ملعرفة مناسبات ىذه اآليات :  ثانيااختيار املوضوع القرآين املراد دراستو،: أوال   

تكوين املوضوع جبعلو ىف إطار متناسب وىيكل متناسق تام البناء متكامل األجزاء : ثالثا ىف سورىا،

تكميل املوضوع ِبا ورد من حديث الرسول  صلى اهلل عليو وسلم إن احتاج : رابعا قائم األركان،

    15.األمر ذلك حىت يكمل لو ىيكلو ويزداد وضوحا وبيانا

 

البيانات و مصادرها  .2

 البيانات .أ

 البدّ  لذلك ،نالقرآ ىف العُت ور عن اٌفحبثىف  مرّكزة البحث ىذا ىف احملتاجة والبيانات

 .ور العُتاٌفاملتعلقة ب األحاديث و الكرمية القرآنية اآليات جتمع أن  ةكاتبلل

 مصادر البيانات .ب

 :مصادر من ىذ البحث ينقسم إىل قسمُت

                                                           
  48. ص. البداية ىف التفسَت املوضوعيعبد اِلي الفرماوي،  15
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مصادر البيانات األساسية   (1

: ن الكرمي، منها  فيما تليآالبيانات احملتاجة ىف ىذا البحث العلمي يعٍت القر

  جنس اِلور العُتتتكلم عن . أ

    

     

 (25: البقرة) ،  

     

   

   

     

  (15: ال عمران 

) ،      

      

 .(57: النساء )

 

 

 تتكلم عن َخْلقية . ب

 اجلمال .1

    

 (54: الدخان) ،   
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  (20: الطور) ،   (الواقعة :

22) ،  

  ( 23: الواقعة)،  

  (  70: الرمحن) ، 

  (  49: الصفات) ،

  

 (  58: الرمحان).        

 الطهارة .2

    

     (البقرة :

25) ،   

    

   

   

     

  (15: ال عمران 

) ،      

      

 .(57: النساء )

 البكارة .3

    

  (52: ص) ، 
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  (36 :الواقعة) ، 

  ( 37: الواقعة) ،  

   ( 35:الواقعة ) ،

  (  33: النباء). 

  تتكلم عن ُخُلقية . ج

 قرة العُت .1

    (  70: الرمحن) ،

   

    

   (70: الزخرف)

 القانتة .2

   

    

  ( 56: ناالرحم) ، 

   (  الصفات :

48) ،   

 (  52: الصاد) ، 
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  ( 72: الرمحن) ،   

   (72: الرمحان.) 

 املربَّآت عن رذيل اخللق .3

    

     (البقرة :

25) ،   

    

   

   

     

  (15: ال عمران 

) ،      

      

 .(34: الواقعة)   ، (57: النساء )

 

 مصادر البينات الثانوية (2

مصادر البينات الثانوية تعٌت مفهوم اِلور العُت ىف نظر العام، ىي الكتب اليت تتعلق 

ىف تعٌت القرآن  .ِبفهوم اِلور العُت من الكتب اليت هلا عالقة ىف البحث تدعم مع ذلك البحث

مفرادت الفاظ القرآن ألىب قسيم أىب : الكرمي مع مساعدة هبا من الكتب املعاجم و القواميس منها
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غب األصفهاين، واملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد صديق ااِلسُت بن حممد بن الر

 تفسَت  الطربى، تفسَت القرطيب،تفسَت روح املعاين آللوسي، تفسَت: العطار، و كتب التفاسَت، منها

. عُتالور اٌفقريش ال هاب، و غَتىا اليت تتعلق بالبحث عن مد املراغي ، تفسَت املصباح ملح

 طريقة معالجة البيانات وتحليلها .3

 إستقراء :أوال: طريقة معاجلة البيانات وحتليلها ىف ىذا البحث بعدد الطريقة، كما تلى 

 تناسب هلا اليت القرآنية النصوص مجع :ثانيا  القرآن، ىف عُتال وراٌف عن حبثال يعٌت امل كلة

 كتب على تأملال و املوضوعي املنهجي بالدرس البيان و بال رح ناوهلات :ثالثا  عُت،ال وراٌفب

 والثقافة العلمية والرسائل الكتب من و األحاديث مع البحث ليتكم: رابعا ،فسرينامل اءرأو التفاسَت

 ستنباطاو ةالصحيح ِبيزاا ووزهنا واألخَت بالبحث، العالقة اتءذ اليت العلمية للمكتبة املوسوعة و

 .مفهومو على املوضوع عن كاتبةال

 

 

 الكتابة ترتيب.  ز

 :أبوابأربعة  إىل البحث ىذا كتابة الكاتبة تقسم

 اختيارىا أسباب توضح اليت البحث بواعثعلى  ملتتش الىت قدمةامل ،األول الباب

 حتمل اليت وأمهيتو البحث أىداف مث البحث، لتحديد املوضوع حتديدو وتعبَت املسألة  للموضوع



17 

 

 أىمّ  بذكر ذلك تبعتها مثّ  الناس، حياة ىف واآلخر اِلُت بُت تظهر اليت امل كالت من لكثَت  حالً 

نوع البحث و  فيها البحث منهج مث ، املوضوع هبذا يتعلق فيما السابقة والبحوث الدراسات

.     الكتابة ترتيبحطوات البحث و  والبيانات و مصادره 

ىو لب البحث ستتكلم فيو الكاتبة حول قضية مهمة وىي  الباب ىذا ىف ،الثاين الباب

 اجلسمانية نعمةتتكلم الكاتبة ال: األول لفصلا:  ثالثة فصولوفيو اجلنة، النعم عننظرة عامة 

املرأة ىف  عن  تتكلم:لثالثا لفصلا. اجلنة نَعم صور من صورة عُتال وراٌف: الثاين لفصلا. والروحانية

 عن تتكلم: الثاين ،مجال املرأة: األول: مباحث ثالثة على تنقسم  وفيوخميلة العرب قبل اإلسالم،

      .تعدد الزوجات و اجلنسانية عن تتكلم :الثالث البكارة، و الطهارة

 هيفو. خصائص اِلور العُت ىف القرآن عنتتكلم الكاتبة  الباب ىذا ىف ،الثالث الباب

خصائص  عنتتكلم : الثاين الفصلو .جنس اِلور العُت ذكر أو أنثى: األول الفصل: ثالثة فصول

 طهاراا، عنتتكلم : الثاين تتكلم عن مجاهلا، :األول :اِلور العُت اخلَْلقية، وفيو ثالثة مباحث

اا، وفيو ثالثة ُخلقيمن حيث  العُت اِلور خصائص: الثالث الفصلو.  بكارااعنتتكلم : الثالث

ُبَقرَّآت عن   تتكلم عن:الثالث ،طاعتها تتكلم عن :الثاين تتكلم عن قرة العُت،  :األول :مباحث
امل

.  رذيل اخلُُلق

مع القاء بعض  البحث نتائج البحث وذلك بذكر مات ستقوم الكاتبة بخ،رابعال الباب

.  التوصيات واملقًتحات أ
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